Regulamin promocji „BLACK WEEK Z NICOLAUS BANKIEM”

§ 1. Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady promocji
„BLACK WEEK Z NICOLAUS BANKIEM”, zwanej dalej „Promocją”.

2.

Organizatorem promocji jest Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu z/s w Toruniu, 87-100
Toruń, ul. Lelewela 33, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000116492, którego akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy
w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, posiadający numer REGON 000495289, numer NIP
879-016-99-20, zwany dalej „Bankiem”.

3. Promocja dostępna jest online (strona internetowa Banku www.nicolausbank.pl, strona
logowania do bankowości internetowej Banku nicolausbank24.pl) oraz w placówkach
Nicolaus Banku Spółdzielczego w Toruniu.
4. Promocja trwa w okresie od dnia 23 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. (włącznie),
zwanym dalej „okresem trwania Promocji”.
5. Promocja może łączyć się z innymi ofertami specjalnymi Banku.
6. W promocji biorą udział następujące produkty:
6.1. Kredyt gotówkowy,
6.2. Kredyt odnawialny w ROR (kredyt w rachunku),
6.3. Kredyt w rachunku bieżącym.
§ 2. Uczestnicy Promocji
1.

W promocji mogą wziąć udział:
1.1

Klienci Indywidualni – konsumenci (osoby fizyczne), w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), którzy w okresie
trwania Promocji złożą prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek o udzielenie
kredytu dostępny w serwisie bankowości elektronicznej lub złożą prawidłowo i
kompletnie wypełniony wniosek o udzielenie kredytu w Oddziale/Punkcie Obsługi Klienta
Banku w godzinach otwarcia placówek lub wypełnią formularz kontaktowy zgodnie
z § 3 ust. 2. dostępnym na stronie internetowej Banku – o następujący produkt:
1.1.1

Kredyt gotówkowy, zwany dalej „Produkt promocyjny I”

1.1.2

Kredyt odnawialny w ROR (kredyt w rachunku), zwany dalej „Produkt
promocyjny II”.

1.2 Klienci Instytucjonalni (osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej o ile mają zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, rolnicy, inne osoby fizyczne, w szczególności reprezentujące
ciała społeczne i wykonujące wolne zawody) – którzy w czasie trwania Promocji złożą
prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek o udzielenie kredytu w Oddziale/Punkcie
Obsługi Klienta Banku w godzinach otwarcia placówek lub wypełnią formularz
kontaktowy dostępny na stronie internetowej Banku o następujący produkt:
1.2.1

Kredyt w rachunku bieżącym, zwany dalej „Produkt promocyjny III”.

zwanymi dalej „Uczestnikami Promocji”.
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1. Uczestnicy promocji złożą oświadczenie o przystąpieniu do promocji (załącznik nr 1 do
Regulaminu).
§ 3. Zasady Promocji
1.

Promocja polega na zastosowaniu promocyjnych stawek prowizji dla kredytu gotówkowego
(Produkt promocyjny I), kredytu odnawialnego w ROR (Produkt promocyjny II) oraz kredytu w
rachunku bieżącym (Produkt promocyjny III), zwanymi „Produktami promocyjnymi”.

2.

Oferta promocyjna dla Produktów promocyjnych obowiązuje Uczestników Promocji po
spełnieniu następujących warunków:
2.1. Kredyt gotówkowy - Produkt promocyjny I z prowizją przygotowawczą w wysokości
2,50%:
2.1.1

Wniosek o udzielenie kredytu został złożony albo wiadomość z formularza
kontaktowego została wysłana w okresie 23-29 listopada 2020 r.,

2.1.2

Klienci mogą przystąpić do Promocji w następujący sposób:
2.1.2.1

Obecni klienci - w bankowości internetowej (nicolausbank24.pl) lub
poprzez wysłanie formularza kontaktowego z danymi z podstrony „KREDYT
GOTÓWKOWY” znajdującej się w sekcji „DLA CIEBIE” na www.nicolausbank.pl,
lub w placówce Banku;

2.1.2.2

Nowi klienci - poprzez wysłanie formularza kontaktowego z danymi z
podstrony „KREDYT GOTÓWKOWY” znajdującej się w sekcji „DLA CIEBIE” na
www.nicolausbank.pl lub w placówce Banku;

2.1.3

Kwota kredytu wynosi minimum 1 000 zł,

2.1.4

Okres kredytowania – do 60 miesięcy,

2.1.5

Środki z kredytu mogą być przeznaczone na dowolny cel bezpośrednio
niezwiązany z działalnością gospodarczą lub zawodową (w tym rolniczą),

2.1.6

Co najmniej jeden ze współkredytobiorców w dniu podpisania umowy
kredytowej posiada dowolny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku.

2.2 Kredyt odnawialny w ROR (kredyt w rachunku) - Produkt promocyjny II z prowizją
przygotowawczą w wysokości 1,00%:
2.2.1

Wniosek o udzielenie kredytu został złożony albo wiadomość wysłana z formularza
kontaktowego została wysłana w okresie 23-29 listopada 2020 r.,

2.2.2 Klienci mogą przystąpić do Promocji w następujący sposób:
2.2.2.1

Obecni klienci - w bankowości internetowej (nicolausbank24.pl) lub
poprzez wysłanie formularza kontaktowego z danymi z podstrony „KREDYT
W RACHUNKU” znajdującej się w sekcji „DLA CIEBIE” na www.nicolausbank.pl,
lub w placówce Banku;

2.2.2.2 Nowi klienci - poprzez wysłanie formularza kontaktowego z danymi z
podstrony „KREDYT w RACHUNKU” znajdującej się w sekcji „DLA CIEBIE” na
www.nicolausbank.pl, lub w placówce Banku;
2.2.3 Kwota kredytu w rachunku wynosi minimum 1 000 zł,
2.2.4 Okres kredytowania – 12 miesięcy,
2.2.5 Środki z kredytu mogą być przeznaczone na dowolny cel bezpośrednio
niezwiązany z działalnością gospodarczą lub zawodową (w tym rolniczą),
2.2.6 Kredytobiorca/kredytobiorcy w dniu podpisania umowy posiada/posiadają w
Banku Konto Moc Korzyści plan taryfowy Optimum.
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2.3 Kredyt w rachunku bieżącym - Produkt promocyjny III z prowizją przygotowawczą w
wysokości 1,00%:
2.3.1

Wniosek o udzielenie kredytu został złożony albo wiadomość wysłana z formularza
kontaktowego została wysłana w okresie 23-29 listopada 2020 r.,

2.3.2 Klienci mogą przystąpić do Promocji w następujący sposób:
2.3.2.1 Obecni klienci - poprzez wysłanie formularza kontaktowego z danymi z
podstrony „KREDYT W RACHUNKU” znajdującej się w sekcji „DLA BIZNESU” lub
„DLA ROLNICTWA” na www.nicolausbank.pl, lub w placówce Banku;
2.3.2.2 Nowi klienci - poprzez wysłanie formularza kontaktowego z danymi z
podstrony „KREDYT W RACHUNKU” znajdującej się w sekcji „DLA BIZNESU” lub
„DLA ROLNICTWA” na www.nicolausbank.pl, lub w placówce Banku;
2.3.3 Kwota kredytu w rachunku bieżącym wynosi minimum 5 000 zł,
2.3.4 Okres kredytowania – 12 miesięcy,
2.3.5 Środki z kredytu mogą być przeznaczone na dowolny cel związany z bieżącą
działalnością firmy lub gospodarstwa,
2.3.6 Kredytobiorca/kredytobiorcy w dniu podpisania umowy posiada/posiadają w
Banku Konto Ekspert.
3.

Uczestnicy promocji uzyskają pozytywną decyzję kredytową i w okresie jej ważności zawrą z
Bankiem umowę o Produkt promocyjny I, Produkt promocyjny II lub Produkt promocyjny III w
terminie od dnia 23 listopada 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

4.

W ramach Promocji uruchomienie środków z Produktów promocyjnych I-III następuje na
wskazany przez i należący do Uczestnika Promocji rachunek bankowy prowadzony w Banku.

5.

W dniu podpisania umowy zastosowanie ma oprocentowanie obowiązujące dla Produktów
promocyjnych w ramach standardowej oferty w Banku (Tabela oprocentowania produktów
kredytowych

w

Nicolaus

Bank

Spółdzielczy

w

Toruniu

dostępna

https://nicolausbank.pl/edokumenty/).
6.

W przypadku braku spełnienia przez Uczestnika Promocji któregokolwiek z warunków
promocji

określonych

w

Regulaminie

-

Bank

nie

zastosuje

obniżenia

prowizji

przygotowawczej przy Produktach promocyjnych.
7.

Za pozostałe czynności i usługi bankowe nie wskazane w Regulaminie, ale związane z
udzieleniem

Produktu

promocyjnego

I,

Produktu

promocyjnego

II

lub

Produktu

promocyjnego III Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą
Opłat i Prowizji pobieranych przez Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu za czynności
bankowe

w

walucie

krajowej,

która

jest

dostępna

na

stronie

https://nicolausbank.pl/edokumenty/
8.

Uczestnik Promocji może skorzystać z każdego z Produktów promocyjnych w okresie trwania
Promocji wiele razy.
§ 4. Postanowienia końcowe

1.

Regulamin obowiązuje w okresie trwania Promocji o którym mowa w § 1 ust. 4.

2.

Regulamin jest dostępny w okresie trwania Promocji na stronie internetowej Banku pod
adresem https://nicolausbank.pl/edokumenty/ oraz w placówkach Banku.

3.

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, w tym dotyczących
reklamacji w zakresie usług bankowych, stosuje się postanowienia odpowiednio: Regulamin
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udzielania

kredytów

konsumenckich,

Regulamin

udzielania

kredytów

dla

klientów

instytucjonalnych oraz obowiązujące przepisy prawa.
4.

Bank zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji oraz przedłużenia
okresu obowiązywania Promocji.

5.

O wcześniejszym zakończeniu Promocji lub o przedłużeniu Promocji Bank poinformuje
poprzez

opublikowanie

informacji

na

stronie

internetowej

Banku

pod

adresem

www.nicolausbank.pl.
6.

Wcześniejsze zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte Uczestników Promocji.

7.

Bank jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg.

8.

Niniejsza promocja nie jest konkursem, grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, Nie jest też żadną inną formą gry
losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada o grach hazardowych (Dz.U. 2009, Nr 201,
poz. 1540, z późn. zm).

9.

Promocja jest dostępna na terenie obszaru działania Banku.

10. Promocja ma na celu popularyzowanie oferty Nicolaus Banku.
11.

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Promocji mogą być rozstrzygane
przez sąd powszechny właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postepowania
cywilnego.

12. Bank jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji. Szczegółowe
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzulach
informacyjnych dla klientów Banku oraz na stronie https://nicolausbank.pl/ochrona-danych/
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Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji „BLACK WEEK Z NICOLAUS BANKIEM”

DANE UCZESTNIKA/ÓW PROMOCJI:

Imię i nazwisko Uczestnika/ów Promocji

PESEL/NIP Uczestnika/ów Promocji

Adres e-mail

Numer telefonu

OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PROMOCJI „BLACK WEEK Z NICOLAUS BANKIEM”
Ja, niżej podpisany/a, przystępuję do Promocji oraz oświadczam, że zapoznałem/am się oraz
akceptuję treść postanowień Regulaminu.

Data i podpis Uczestnika/ów Promocji

Data i podpisy za Bank
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